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Zapytanie ofertowe 

Zgodnie z zamówieniem poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

 

 

Zamawiający - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do 

składania ofert na świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony ppoż. i prowadzenia nadzoru obiektów: siedziba Ośrodka ul. Dembińskiego 3                         

w Warszawie, Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów ul. Wyspiańskiego 6/8 

w Warszawie, Dom Seniora „Piękny Brzeg” ul. Popiełuszki 16 w Warszawie 

 

I. Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3,              

01-644 Warszawa 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa                 

i higieny pracy, ochrony ppoż. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. 

Warszawy, w szczególności: 

 

Zakres usług: 

 

1. Organizowanie i prowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkoleń BHP wstępnych                          

i okresowych dla ok 70 pracowników OPS, osób podejmujących zatrudnienie, 

skierowanych na praktyki i staże oraz zatrudnionych z tytułu umów cywilnoprawnych. 

2. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy                  

i ppoż. 

3. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy                          

i z pracy, opracowywaniu dokumentacji powypadkowej, wniosków wynikających z badania 

przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe. 

4. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej, 

stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie 

wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

5. Opracowywanie, aktualizacja i monitoring oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 

pracy 

6. Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji stanowiskowych dotyczących 

bezpieczeństwa   i higieny pracy oraz instrukcji ppożarowych a także udział w ustalaniu 

zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. 
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7. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 

poszczególnych stanowiskach pracy. 

8. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których 

występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz 

doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

9. Współpraca z właściwymi kierownikami komórek organizacyjnych, w szczególności                    

w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo 

zatrudnianych pracowników. 

10. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

11. Bieżące informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz 

z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń. 

12. Sporządzanie i przedstawianie Pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz 

stanu ppoż i bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć 

technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia                           

i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. 

13. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego 

części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. w tych założeniach i dokumentacji. 

14. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.                

w stosowanych oraz nowo wprowadzanych  procesach. 

15. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy. 

16. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do 

dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań                    

i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami. 

17. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich 

pracowników. 

18. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 

bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz ergonomii. 

19. Określanie potrzeb w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu                 

w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. 

20. Nadzór nad zapewnieniem konserwacji i naprawy gaśnic, hydrantów gaśniczych oraz 

innych urządzeń przeciwpożarowych w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne 

funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

21. Zapoznawanie pracowników z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi i BHP. 

22. Ustalenie sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, w tym organizowanie i przeprowadzenie próbnego alarmu 

i ewakuacji osób będących    w siedzibie OPS, w ramach profilaktyki bezpieczeństwa. 

23. Kontrola w zakresie stanu technicznego pomieszczeń pracy. 

24. Kontrola stanu oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach pracy oraz oświetlenia na 

stanowiskach pracy. 

25. Doradztwo w zakresie niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy i środków ochrony 

osobistej. 

26. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem wytycznych Sanepidu oraz zasad ochrony 

zdrowia podczas trwania pandemii SARS CoV-2. 



27. Uczestnictwo w kontrolach i reprezentowanie Zamawiającego przed organami kontrolnymi 

Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i innymi, składanie wyjaśnień i 

informacji. 

28. Udział w przekazaniu do użytkowania nowych pomieszczeń, urządzeń mających wpływ na 

warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.  

29. Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z przebiegu 

wykonywanych czynności będących przedmiotem zamówienia oraz sporządzanie 

sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

20 Październik 2022 r.  -  30 listopada 2023 r. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Wykonawca poda ryczałtowy miesięczny i łączny koszt brutto świadczenia usługi zgodnie                       

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

Osobiste świadczenie usług lub dysponowanie osobą, wyznaczoną do realizacji zamówienia, 

która posiada:  

1. uprawnienia do świadczenia usług w zakresie bhp i ppoż, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

2. minimum 3 lat doświadczenia w świadczeniu w/w usług w zakresie bhp i ppoż (dotyczy 

usług realizowanych w ciągu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert) 

potwierdzone referencjami. 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu należy dołączyć do oferty 

Wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

 

VI. Warunki płatności: 

1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

2. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

VII. Do oferty należy załączyć: 

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osoby wyznaczonej / osób 

wyznaczonych do realizacji usług,  

2. Dokumenty potwierdzające jej/ich wymagane doświadczenie i kwalifikacje. 

 

 

VIII. Osoba do kontaktu: 

Dorota Głowacka  tel. (22) 5692 808 e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl 

 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

 

Oferty należy składać w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st.  

Warszawy – pok. 7 lub przesłać pocztą na w/w adres lub e-mailem na adres: zolops@ops-

zoliborz.waw.pl do dnia 14 października 2022 r. do godz. 16.00, z dopiskiem „Usługi BHP”. 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
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X. Inne informacje dotyczące zamówienia: 

 

1. Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, z którą najpierw 

stworzy ranking ofert (od najtańszej do najdroższej), a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, 

którego oferta zajęła pierwsze miejsce w rankingu ofert spełnia warunki udziału                                

w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca nie będą 

wzywani do składania wyjaśnień bądź uzupełniania dokumentów. 

2. Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji 

faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu w nim 

określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty których treść nie odpowiada treści niniejszego 

zapytania oraz oferty zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego).  

4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą, iż 

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym 

Zapytaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

5. Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie w sytuacji, gdy nie wpłyną oferty lub 

wszystkie oferty zostaną odrzucone.  

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz 

zamieści informację na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz 

m.st. Warszawy.  

7. Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji, gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się od 

podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście 

rankingowej i potwierdzi chęć realizacji zamówienia.  

8. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

umowa.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia w/w postępowania             

w każdym czasie bez podania przyczyny. 

10. Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 

7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego            

(Dz.U. poz. 835), t.j: 

a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.                        

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 

i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006                          

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony      

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 

na listę osób i podmiotów objętych sankcjami. 

 

 



XI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku          

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, adres: Dembińskiego 3, 

01-644 Warszawa,  

e-mail: zolops@ops-zoliborz.waw.pl, tel. 22 569 28 00. 

2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez e-mail: iod@ops-zoliborz.waw.pl lub pisząc na adres 

korespondencyjny Ośrodka, podany w punkcie 1. 

3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż ul. 

Dembińskiego 3 w Warszawie prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego bez 

stosowania ustawy Pzp; 

4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy dotyczące 

dostępu do informacji publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator 

zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp 

do danych Wykonawcy jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im 

zadań (np. firma hostingowa). 

5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 5 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Protokół z postępowania 

będzie przechowywany przez okres 4 lat, począwszy od dnia zakończenia 

postępowania (jeżeli protokół jest wymagany). 

6. W odniesieniu danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Wykonawca posiada: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

   - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

   - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania    danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

   - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

8. Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 



- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

        Warszawa, dnia………………… 

………………………………………. 

………………………………………. 

        (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OFERTA  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2022 r. na: 

Świadczenie kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

ppożarowej i prowadzenia nadzoru obiektów Zamawiającego, zgodnie z zakresem usług 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

brutto: …………………….…….….. zł (cena łączna obejmująca cały okres realizacji 

zamówienia tj. za okres świadczenia usług) 

 

słownie brutto: ……..…..……….........................................................................…. zł, 

w tym należny podatek VAT w wysokości …..... %. 

Zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Lp. Zakres Wynagrodzenie 

ryczałtowe za 1 

miesiąc w kwocie 

brutto 

Okres realizacji 

zamówienia 

Wynagrodzenie 

ryczałtowe za wskazany 

okres realizacji w kwocie 

brutto 

1 Świadczenie kompleksowych usług 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony ppożarowej i 

prowadzenia nadzoru obiektów 

Zamawiającego. 

 od 20.10.2022r. 

do 31.10.2022 

 

13 miesięcy 

01.11.2022r. – 

30.11.2023r. 

 

Łącznie za pełen okres realizacji zamówienia:  

 

1. Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług. 

2. Oświadczam, że: 

1) dysponuję personelem wskazanym do realizacji zamówienia spełniającym warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego i do realizacji zamówienia 

wskazuję ……………………………. (należy podać personalia osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia), 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, 

3) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 



4) nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), 

5) gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi Zapytaniu ofertowym, 

7) uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

ostatecznego terminu składania ofert, 

8) wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym  

9) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. *** 

4. Załącznikami do naszej oferty, zgodnie z wymaganiami szczegółowo opisanymi                  

w Zapytaniu ofertowym są następujące dokumenty: 

1) .…................................................... 

2) .…................................................... 

3) .…................................................... 

* należy zaznaczyć właściwe 

 

 

…………………………………………….           …………………………..……………………………………. 

                    miejscowość, data            podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                         (osób uprawnionych) 

                                                                     do reprezentowania Wykonawcy 

 
Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy. 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 

*** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
 

 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

............................................ 
        pieczęć Wykonawcy 

Warszawa, dnia......................... r. 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

Nazwisko  

i 

imię 

Kwalifikacje 

zawodowe / 

uprawnienia 

Doświadczenie zawodowe 

Informacja 

o podstawie prawnej 

dysponowania osobą 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

        …………………………………………………………………… 
                                                                      podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                             (osób uprawnionych) 

                                 do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

Uwaga! 

Do Wykazu osób załączyć należy poświadczenia/referencje lub inne dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług wykazanych w doświadczeniu osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia, oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób. 

Z wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w Rozdziale V Zapytania ofertowego. 

 


